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Standardní Sazby vStupních poplatků

 objem jednorázové inveStice

třída czk: 1 kč až 99 999 kč
třída eur: 0,1 eur až 3 999,90 eur

třída czk: 100 000 kč a více
třída eur: 4 000 eur a více

 4,00% 3,50%

zvýhodněné Sazby předplacených vStupních poplatků

plánovaná cílová doba                              
(počet let)

 měSíční hrubá čáStka k inveStování

třída czk: méně než 5000 kč
třída eur: 200 eur

třída czk: 5000 kč až 14 999 kč
třída eur: 200 eur až 599,90 eur

třída czk: 15 000 kč a více
třída eur: 600 eur a více

2 až 9  3,90%  3,40% 3,10%

10 až 19  3,30%  3,00% 2,70%

20 a více (max 40)  3,10%  2,70% 2,30%

 poplatky za odkoupení

Jednorázový pokyn k odkupu Třída CzK: 0,00 Kč, Třída EUR: 0,00 EUR

První trvalý pokyn k odkupu Třída CzK: 0,00 Kč, Třída EUR: 0,00 EUR

Druhý a následující Trvalý pokyn k odkupu (za transakci) Třída CzK: 0,00 Kč, Třída EUR: 0,00 EUR

 oStatní poplatky

Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu Třída CzK: 50,00 Kč, Třída EUR: 2,00 EUR

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi.

minimální objemy pokynů, minimální zůStatek inveStičního účtu
a minimální doba trvání trvalého pokynu

jednorázové pokyny

První jednorázový pokyn k úpisu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

následný jednorázový pokyn k úpisu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

Jednorázový pokyn k odkupu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

 trvalé pokyny (pravidelné inveStice/výběry)

 Trvalý pokyn k úpisu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

 Trvalý pokyn k odkupu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

 Minimální doba trvání trvalého pokynu (úpis/odkup) 2 roky

 Minimální zůstatek majetkového účtu Třída CzK: 1,00 Kč, Třída EUR: 0,10 EUR

platební inStrukce k zaSílání peněŽních proStředků

jednorázové inveStice

Bankovní spojení pro zasílání peněžních
prostředků pro jednorázové investice

třída czk: 7998862/0800, 

třída eur: 3336663362/0800, cz86 0800 0000 0033 3666 3362

Variabilní symbol číslo smlouvy

pravidelné  inveStice

Bankovní spojení pro zasílání peněžních
prostředků pro pravidelné investice

třída czk: 500002432/0800, 

třída eur: 500075762/0800, cz49 0800 0000 0005 0007 5762

Variabilní symbol číslo smlouvy

Platnost písemného Trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím 
stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto 
písemného pokynu investovat.


